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Evenimentul îºi propune sã aducã magia
Sãrbãtorilor de Crãciun la Vãlenii de Munte unde
sunt invitaþi sã participe locuitorii oraºului. 

Activitãþile desfãºurate ºi decoraþiunile sunt
pregãtite din timp, contribuind la atmosfera uimi-
toare creatã de fiecare datã ºi menite sã aducã în
sufletele fiecãruia liniºte, bucurie ºi zâmbete. 

PARADA LUI MOª CRÃCIUN 
se va desfãºura pe traseul Autogarã - 

Parcul Eroilor, pe acorduri de fanfarã. 
Alaiul de poveste va fermeca întregul oraº, nu

numai pe copii, într-o manifestare nemaiîntâlnitã
în judeþ ºi poate ºi în þarã!

VÃ AªTEPTÃM CU DRAG!

Primãria ºi Consiliul Local vã invitã la

Spiritul Sãrbãtorilor 

de Iarnã va fi adus cu

bucurie de Moº Crãciun, 

personaje de poveste,

cadouri, lumini, 

bomboane, portocale, 

spectacole extraordinare

de colinde susþinute de

grupuri de colindãtori 

ºi artiºti consacraþi.

Târgul de Crãciun de la Vãlenii de Munte
Târgul de Crãciun de la Vãlenii de Munte, eveniment iniþiat de cãtre 

primarul Florin Constantin ºi intrat, iatã, în tradiþia localã, 
se va deschide pe 6 decembrie ºi dureazã pânã la sfârºitul anului.

PARADA LUI MOª
CRÃCIUN

INVITAÞIE 

la sãrbãtorirea 

Zilei Naþionale - 

1 Decembrie, la

Vãlenii de Munte
Primãria ºi Consiliul Local

Vãlenii de Munte, Centrul Cultural
“Nicolae Iorga” ºi Consiliul
Judeþean Prahova organizeazã de
1 Decembrie 2019, festivitatea de
sãrbãtorire a Zilei Naþionale a
României.

Cartea "Grei ai 

medicinei româneºti",

lansatã în premierã 

la Vãlenii de Munte

PAGINA 2

Profesor doctor Emil Muºat,
preot Nicolae Tãnase, medic 

pediatru George Daniel 
ºi Ion Dumitru, patru personalitãþi

locale, au primit anul acesta titlul
de cetãþean de onoare al

oraºului Vãlenii de Munte, 
pentru realizãrile lor dar ºi 

pentru implicarea în destinele
localitãþii. Alãturi de edilul

oraºului Florin Constantin au fost
prezenþi la Serbãrile Toamnei ºi

alþi cetãþeni de onoare ai oraºului:
fostul ministru de Externe Teodor

Meleºcanu, profesorii Ion Bocioacã
ºi Anghel Dafina, poetul Lucian

Avramescu ºi chestorul Sorin Oprea. 

PAGINA 3

Decernarea titlului 
de “Cetãþean de onoare”, 

la Serbãrile Toamnei
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Primãria ºi Consiliul Local
Vãlenii de Munte, Centrul
Cultural “Nicolae Iorga” ºi Con-
siliul Judeþean Prahova orga-
nizeazã de 1 Decembrie 2019,
o frumoasã ºi emoþionantã
festivitate de sãrbãtorire a Zilei
Naþionale a României, în oraºul
de pe Valea Teleajenului, la 
care îi invitã pe toþi cetãþenii
doritori sã participe la cel mai
important eveniment al 
neamului românesc. 

“Avem deosebita plãcere
de a îi invita pe locuitorii

oraºului sã participe la
evenimentele prilejuite de
Ziua Naþionalã a României,
duminicã 1 Decembrie, în 
cadrul Centrului Cultural
<<Nicolae Iorga>> ºi la
Monumentul Eroilor. 

Haideþi sã ne bucurãm

împreunã ºi sã trãim simþind

româneºte aceastã mare sãr-

bãtoare”, a lansat invitaþia 

primarul oraºului Vãlenii de

Munte, Florin CONSTANTIN.

Program:
Ora 12.00: Centrul Cultural "Nicolae Iorga"

Simpozion “Pentru Unitate Naþionalã”

 Prof. Ion Bocioacã - "Aºa s-a înfãptuit Marea Unire!"
 Prof. dr. Petruþa Stan - "Nicolae Bãlcescu - 

promotor al Unirii!”
 Prof. dr. Valentin - Emil Muºat -  "Cântecele Unitãþii

Naþionale!"

Ora 14:00: Monumentul Eroilor - 
Ceremonia oficialã

 Intonarea Imnului de Stat al 
României
 Ceremonial militar ºi religios
 Alocuþiuni
 Ceremonial depuneri coroane 
de flori
 Program artistic
 Încheierea festivitãþilor

În perioada 24-28
octombrie a avut loc la
ªcoala Ing. Pãnculescu ºi la
Liceul Agromontan “Romeo
Constantinescu”, Festivalul
Copiilor, pentru elevii de
ºcoalã generalã, la iniþiativa
Primãriei, care le-a oferit
celor mici bucuria de a se
juca într-un decor special.

Aceºtia s-au bucurat de
jocuri gonflabile ºi interac-
tive: Corabia piratilor, urs
Baloo, twister, curse de
maºini, tobogan, hochei pe
iarbã, ski pe iarbã, concurs
arena ºi multe alte activitãþi
interactive la care ei au primit
medalii.

FESTIVALUL NAÞIONAL
CORAL DE COLINDE
"LERU-I LER!"

Sâmbãtã, 
14 decembrie, 
ora 16.00 sub orga-
nizarea Primãriei ºi
a Consiliului Local
Vãlenii de Munte, în
colaborare cu
Centrul Cultural
“Nicolae Iorga” din
oraºul Vãlenii de
Munte are loc cea
de-a VII-a ediþie a
Festivalului Naþional
Coral de Colinde
”LERU-I LER”. 

La acest eveniment
se vor reuni coruri din
toatã þara: 6 coruri (250
de participanþi) ºi care
vor încânta publicul
spectator aducând 

într-un repertoriu diver-
sificat cele mai fru-
moase colinde care
preamãresc Naºterea
Mântuitorului nostru
Iisus Hristos. 

Acest festival pro-
moveazã colinde tra-
diþionale româneºti cât
ºi ale unor compozitori
strãini, reuºind astfel sã
transmitã, în cel mai 
frumos mod posibil, 
urãrile tradiþionale cu
sãnãtate, împliniri ºi
speranþã.

Veniþi sã vã bucu-
raþi sufletele într-un
concert dedicat iubito-
rilor artei muzicale de
înaltã calitate, pregãtit
sã creeze Magia
Crãciunului!

Centrul Cultural "Nicolae Iorga"
Vãlenii de Munte

"Grei ai medicinei
româneºti", lansatã în 

premierã la Vãlenii de Munte

Joi, 14 noiembrie, în
sala  Centrului Cultural
"Nicolae Iorga" din Vã-
lenii de Munte a avut loc
lansarea volumului "Grei
ai medicinei româneºti". 

Cartea, semnatã de
Giorgiana Radu ºi Lucian
Avramescu, conþine 15 per-
sonalitãþi dintre vârfurile
medicinei autohtone, oa-
meni dedicaþi acestei profe-
sii, cu titluri academice în

þarã ºi strãinãtate, deschizã-
tori de ºcoalã unii dintre ei.

La Vãlenii de Munte a
avut loc prima întâlnire cu
publicul, unde invitat a fost
profesorul universitar doc-
tor Dorin Sarafoleanu, unul
dintre cei mai apreciaþi spe-
cialiºti europeni în dome-
niul ORL ºi personaj al
cãrþii. Profesorul s-a bucurat
sã-ºi regãseascã aici vechi
studenþi, doctoranzi, pa-
cienþi. A rãspuns între-
bãrilor vãlenarilor prezenþi
la eveniment, a dãruit cãrþi
celor câþiva tineri care ºi-au
exprimat dorinþa de a urma
medicina ºi, împreunã cu
managerul Centrului Cultu-
ral, Florina Ene ºi autorii
cãrþii au reuºit sã creeze o
atmosferã de sãrbãtoare
culturalã. 

Giorgiana Radu,
AMPress

Bucurie mare 

la Festivalul copiilor

1 DECEMBRIE - 
ZIUA NAÞIONALÃ 
A ROMÂNIEI

1 DECEMBRIE - 
ZIUA NAÞIONALÃ 
A ROMÂNIEI

Invitaþie la sãrbãtorirea Zilei Naþionale - 
1 Decembrie, la Vãlenii de Munte
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Un moment special
în cadrul evenimentu-
lui a fost decernarea
titlului „Cetãþean de
Onoare” unor membri
ai comunitãþii locale
rãsplãtiþi pentru rea-
lizãrile lor: prof. dr.
Emil Muºat, de la 
catedra de Limba ºi 
Literatura Românã a
Colegiul Naþional
„Nicolae Iorga”, mem-
bru al Uniunii Scriito-
rilor din România,
preot Nicolae Tãnase,
de la Valea Plopului,
medic pediatru
George Daniel ºi 
Ion Dumitru.

Aceºtia au primit

placheta de onoare 

de la primarul Florin

Constantin, în aplauzele

unei asistenþe 

entuziaste, din care

au fãcut parte oficia-

litãþi locale ºi jude-

þene, printre care 

ºi deputatul din
Vãleni, Andrei
Nicolae, dar ºi dele-

gaþiile din oraºele

Eaubonne (Franþa) ºi

Cimiºlia (R. Moldova),

oraºe înfrãþite cu

Vãlenii de Munte.

Decernarea titlului de “Cetãþean de onoare”, 
la Serbãrile Toamnei - ediþia 2019Serbãrile Toamnei - Festivalul Þuicii

au început, vineri, 25 octombrie, 

cu o festivitate desfãºuratã la Centrul

Cultural „Nicolae Iorga” din Vãlenii de

Munte - Gala Cetãþenilor de Onoare. 

Cel mai bun producãtor de þuicã 

la “Festivalul Þuicii”- ediþia a XXII-a

Moº Nicolae este aºteptat cu nerãbdare de copii 
în fiecare an, în noaptea de 5 spre 6 decembrie

În noaptea de 5/6 decembrie,
copiii îºi lustruiesc ghetuþele ºi
sunt nerãbdãtori sã afle când vine
ºi ce cadouri le aduce Moº
Nicolae. 

Legenda lui Moº Nicolae spune
cã acesta dãruieºte dulciuri ºi
fructe copiilor.

Pe 6 decembrie, creºtinii îl
prãznuiesc pe Sfântul Nicolae -
ocrotitorul copiilor dar ºi al mari-

narilor, brutarilor ºi al celor
nedreptãþiþi. 

Se spune cã, în nopþile sfinþite
de sãrbãtori, când cerurile se
deschid ºi pentru noi, preþ de o
clipã Sfântul Nicolae poate fi vãzut
stând la dreapta lui Dumnezeu.

În seara de Moº Nicolae existã
obiceiul de a pune crenguþe în
apã, ca acestea sã înfloreascã pânã
la Crãciun. 

Crenguþa, de obicei de mãr, este
simbolul cârjei arhiereºti a Sfân-
tului Nicolae. Nu întâmplãtor, în co-
linde se cântã, în plinã iarnã,
despre florile dalbe, flori de mãr.
Iar dacã acele crenguþe înfloreau
pânã la Naºterea Domnului, în-
semna cã sfântul a mijlocit pentru
iertarea celui cãruia i-a dat cren-
guþa.

În cadrul Serbãrilor Toamnei
a avut loc ºi Concursul ”Cel
mai bun producãtor de þuicã ºi
alte bãuturi alcoolice”, care a
devenit un eveniment de mare
interes ºi care face parte din
tradiþia localã.

Cei mai buni producãtori de
þuicã au primit din partea adminis-
traþiei locale diplome ºi medalii. 

La concursul pentru cei mai
buni producãtori de þuicã s-au
înscris 19 de persoane cu mai
multe probe (47) ºi tipuri de þuicã,
din ani diferiþi. 

Au fost acordate 42 de medalii
dupã cum urmeazã: 6 - medalii de
AUR, 17 de ARGINT ºi 19  de
BRONZ

Restul premiilor a constat în 5
diplome de onoare. 

Câºtigãtori MEDALII de AUR:

 STATE GEORGE – din comu-

na Vãrbilãu, Prahova (foto) cu

douã produse;

ALEXANDRU IOAN;
HAGIU NICUªOR;
PÂRVULESCU 

CONSTANTIN;
BRÃGEA MARIN din comu-

na Gura Vitioarei.

 Au fost curãþate ºi decolmatate albiile
apelor curgãtoare pe raza oraºului,
Vãleanca, Tarsica, Parasca, pentru evitarea
inundaþiilor ºi altor fenomene nedorite. 

 Administraþia localã are asigurat
stocul de nisip ºi alte materiale antidera-
pante pentru iarnã, precum ºi puse la punct
planurile de intervenþie în caz de vreme
rea.

 Se aflã în amenajare un nou parc de
agrmenet/ loc de joacã pentru copii în zona
"La sere", str. MIhail Kogãlniceanu nr. 1-3
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La mulþi ani, din partea Primãriei Vãlenii de Munte!

Bîrligea Elena, n. 22 octombrie 1929

Stoica Florica, 8 noiembrie 1929

Oancea Maria, 13 noiembrie 1929Crãciun Maria, 5 octombrie 1929

Administraþia localã, con-
dusã de cãtre primarul Florin
Constantin, continuã tradiþia
de omagiere a venerabililor
cetãþeni care locuiesc pe raza
oraºului Vãlenii de Munte ºi
sãrbãtoresc 90, respectiv 100 
de ani.

Un exemplu de respect ºi de
apreciere din partea edilului pen-
tru seniorii din oraº, pentru cei
care, prin munca lor au contribuit
la ceea ce avem noi acum. 

Tort, flori ºi câte un plic 
cu bani  

Doamnele Bîrligea Elena,

Crãciun Maria, Oancea Maria ºi

Stoica Florica au trãit clipe de

intensã bucurie în momentul în

care le-au trecut pragul casei re-

prezentanþii administraþiei publice

locale care le-au demonstrat, astfel,

cã nu au fost uitate ºi cã, din con-

trã, sunt apreciate aºa cum se

cuvine. 

Asociaþia de pãrinþi din Colegiul
Naþional “Nicolae Iorga”
(preºedinte Frîncu Elena), în
parteneriat cu Primãria Oraºului
Vãlenii de Munte, unitãþile ºcolare,
o serie de structuri din cadrul
poliþiei, jandarmeria au iniþiat o
serie de acþiuni în Vãlenii de
Munte ºi în întreaga zonã a Vãii
Teleajenului, în cadrul proiectului
“Sã spunem nu delincvenþei în
ºcoalã”, început cu doi ani în urmã. 

În cadrul acestor acþiuni, luna
aceasta, elevi ai Colegiului Naþional
“Nicolae Iorga” ºi Liceului Teh-
nologic Agromontan “Romeo Con-
stantinescu” Vãlenii de Munte, împre-
unã cu cadre didactice din cele douã
unitãþi, au participat la o întâlnire cu

reprezentanþi ai poliþiei ºi jan-
darmeriei, în cadrul primitor al Cen-
trului Cultural “Nicolae Iorga”, din
oraº. Copiii au aflat astfel lucruri pe
care nu aveau de unde sã le cunoascã,
despre respectarea legii, despre

riscurile unor fapte antisociale, despre
cum sã reacþioneze atunci când pot
deveni victime. De apreciat toate
proiectele generate de Asociaþia de
pãrinþi din CN “Nicolae Iorga” ºi de
instituþiile locale partenere. 

Sã spunem NU delincvenþei în ºcoalã

Concertul 
HORIA BRENCIU & HB

ORCHESTRA 
în Piaþa Centralã a oraºului, 

sâmbãtã, 30 Noiembrie, 
la ora 18:00

Primãria ºi Consiliul Local
vã invitã la

Toamna se încheie 
la Vãlenii de Munte
cu un mega concert
HORIA BRENCIU


